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Divulgação da vaga: 05/03/2021 

 

Vaga 1 Bolsista de GC/TI – Doutorado (1 vaga) 

Grau de Escolaridade: Cursando doutorado na UFSC, com graduação completa na 
área de formação descrita a seguir. 

Área de formação Aluno de Ciencia da Computação/ Gestão do Conhecimento / 
Engenharia 

Remuneração R$3500,00 

Período (meses)* 4+22 

Carga horária: 30h semanal 

Atividades: - Apoio na pesquisa de questões de negócio; 

- Apoio em procedimentos de qualidade de software; 

- Apoio na identificação de dados e informações relevantes; 

- Apoio no levantamento dos requisitos e de dados junto aos 
stakeholders; 

- Apoio na especificação de requisitos e funcionalidade do sistema; 

- Apoio na validação e homologação de funcionalidades; 

- Apoio no desenvolvimento de relatórios de acompanhamento de 
atividades do projeto. 

Conhecimentos gerais: - Conhecimento em modelagem de sistemas (UML);  

- Elaboração de especificações técnicas de sistemas;  

- Boa didática para explicar sistemas e modelos;  

- Criatividade e proatividade;  

- Capacidade de diálogo e habilidade em entrevistas para extrair dos 
stakeholders, as reais necessidades do projeto;  

- Facilidade para trabalhar em equipe e boa comunicação escrita e 
verbal. 

Conhecimentos 
específicos: 

- Conhecimento em atualização de documentação de sistemas 
(UML); 
- Conhecimento em prototipagem de interfaces de sistemas; 
- Conhecimento em técnicas de especificação de requisitos; 
- Conhecimento em elaboração de especificações técnicas de 
sistemas; 
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- Conhecimento em levantamento de requisitos de sistemas e 
regras de negócios; 
- Conhecimento em mapeamento de processos. 

- Conhecimento em desenvolvimento de projetos: especificação, 
codificação e testes; 

- Conhecimento em elaboração e manutenção de relatórios 
customizados; 

- Conhecimento em técnicas de levantamento de requisitos, análise 
de sistemas, gerenciadores de banco de dados 

- Inglês técnico básico. 

Necessita de 
experiências anteriores?  

SIM       NÃO  

* o(a) estagiário(a) será avaliado(a) nos quatro primeiros meses quanto a sua atuação. Em caso de 
aprovação, seu contrato será renovado. 

 


